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SOMLAI KATALIN

A ROMÁN POSZTSZTÁLINISTA SZOCIALIZMUS A
LEGÚJABB TÖRTÉNETÍRÁSBAN

A KORSZAK MEGHATÁROZÁSA

Mielőtt rátérnénk a korszakkal foglalkozó történeti írásokra, vizsgáljuk meg,
hogy az általunk használt posztsztálinista megjelölés a román múlt mely idő-
szakára vonatkoztatható, illetve hogy a posztsztálinistának nevezett időszak
hozott-e strukturális vagy minőségi változást az előző kommunista perió-
dushoz képest. Felmerül az is, hogy a politikai rendszer szempontjából
mennyire tekinthetjük homogénnek a posztsztálinista időintervallumot.

Posztsztálinista korszaknak tekinthetjük a Sztálin halálától, azaz 1953-tól
az 1989. decemberi romániai fordulatig, Nicolae Ceauşescu diktatúrájának
bukásáig tartó időszakot. A kifejezés azonban nem honosodott meg a román
historiográfiában, mivel a posztsztálinista jelzőnek a román kommunista
rendszer említett szakaszára vonatkozólag nincs releváns értéke, jóllehet el-
terjedését a kelet-európai térség népi demokráciáinak komparatív vizsgálatai
elősegíthették volna. A posztsztálinista megjelölés ugyanis Sztálin halálához
köthető cezúrát, különbséget feltételez a jelölt kor és a sztálini időszak között.

A Román Munkáspárt (RMP) élén azonban Sztálin halálát vagy a XX.
kongresszust követően Moszkva intenciói ellenére sem történtek személyi
változások. Nem változtak a párt hatalomgyakorlásának módszerei sem, s
a tervgazdálkodás súlypontja is a gyorsított ütemű iparosítás maradt.
A Gheorghe Gheorghiu-Dej vezette pártnak sikerült kivédenie a moszkvai
pressziót. Tovább éltek a sztálinista rendszer pillérei: a személyi kultusz, a
monopolisztikus hatalmi mechanizmusra épült, demokratikus kontroll nél-
küli, elbürokratizálódott párt, és az önkényuralmat, valamint a gazdasági
átstrukturálódást biztosító terrorgépezet. Nem indult el desztalinizációs fo-
lyamat, s nem érződött belpolitikai enyhülés. A sztálinizmus revizionista át-
alakításának személyi alapjai is hiányoztak. Nem volt olyan csoportosulás a
párton belül, amely határozottan ilyen irányba kívánta volna terelni az RMP
politikáját. Ellenkezőleg, a lengyelországi eseményekbe és a magyar forra-
dalomba eszkalálódott desztalinizáció veszélyei láttán a sztálinista nómen-
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klatúra bebetonozta magát a hatalomba, és a korábbinál erősebb ideológiai
monopóliumra és kontrollra törekedett.

Az erózió sikeres feltartóztatásának eredményeképpen 1958-ban Gheor -
g hiu-Dej rendszerének sikerült elérnie, hogy a szovjet csapatokat kivonják
az országból, megerősítve ezzel a rendszer hazai elfogadottságát. Az ötvenes
évek végétől viszont a párt hatalmának legitimitását egyre inkább a román
nemzeti érdekek hangsúlyozásával, a nacionalista érzelmek szításával, a szov-
jetellenesség felkarolásával erősítették, szemben a negyvenes–ötvenes évek
túldimenzionált internacionalizmusával és a román kultúra russzifi ká ció jával.
Ideológiai átalakulási folyamat indult meg, amelynek célja a sztálinista modell
életben tartása volt. A fordulatot az 1964. évi áprilisi nyilatkozattal deklarált
autonómia tette nyilvánvalóvá, amely éppen a szocialista eredeti tőkefelhal-
mozás folyamatának zavartalan folytatását kívánta biztosítani, szemben a
KGST-n belül tervezett munkamegosztással. Ro má niát illetően tehát nem
sztálinizmusról és posztsztálinizmusról, inkább a sztá linizmus internaciona-
lis ta és nemzeti kommunista korszakairól beszélhetünk. 

A hatvanas évek elejétől a megtorlások és a Hruscsov-szimpatizánsok fél-
reállítása után a kommunista rendszer kulcspozícióit a hatalmában megerő-
södött Gheorghiu-Dej és mellette – Gheorghe Maurer vezetésével – olyan
pártfunkcionárius-technokrata elit töltötte be, amely a változó nemzetközi
légkör lehetőségeit kihasználva egyre nagyobb mozgásteret biztosított
Romániának. Ezzel párhuzamosan – a gazdasági modernizáció konzekvens
véghezvitele érdekében – belső gazdasági reformokat hirdetett, és megnyi-
totta a kaput a nyugati kereskedelem és a tőkebeáramlás előtt. A gazdasági
nyitás együtt járt a kulturális és tudományos kapcsolatok felvirágzásával és a
román szellemi élet felpezsdülésével. A politikai rendszer azonban elég szi-
lárd volt ahhoz, hogy kézben tartsa a fentről indukált ideológiai, gazdasági
és kulturális változásokat. Stabilitását bizonyította, hogy Gheorghiu-Dej vá-
ratlan halála sem rázta meg a működését, és Ceauşescu – az első titkár örök-
ségébe ülve – rövid időn belül visszafordíthatta a reformfolyamatokat, és le-
törhette az értelmiség tiltakozását a visszatérő ideológiai megmerevedéssel
szemben. A Conducător hetvenes évekre kiépülő dinasztikus kommunizmu-
sa a nemzeti kommunizmus ideológiáját fejlesztette tovább – a proletariátus
szerepét „a román nemzet” vette át a szocializmus építésében –, s tette ki-
zárólagossá a sztálinista rendszer eszközeinek korlátlan felhasználásával.
Az ideológia módosult, de a politikai struktúrában nem történtek változá-
sok. A román kommunizmus sztálinista rendszerként született, s akként is
bukott meg.
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POSZTSZTÁLINIZMUSOK AZ ÚJABB TÖRTÉNETI IRODALOMBAN

A ROMÁN TÖRTÉNETÍRÁS AZ 1989. ÉVI FORDULAT UTÁN1

1989 decemberét követően a román történetírás megszabadult a Ceauşescu-
éra nacionalista pártideológiájának a jelenkortörténeti kutatásokat gyakorla-
tilag ellehetetlenítő béklyójától. A felszabadult légkörben a közvélemény ér-
deklődése is a közelmúlt valósága felé fordult. Ez arra sarkallta a történésze-
ket, hogy az ideológiai lózungoktól megtisztítva, a maga objektivitásában
próbálják elemezni az elmúlt évtizedek román történelmét. E törekvést, a
szakmai objektivitás igényét fogalmazták meg a „szabad” történészek a Re -
vista de Istorie 1989. 42. számában. 

1994-ben hozták létre a Fundatia Academia Civicát, hogy a „kommunis-
ta diktatúra évei alatt meghamisított román jelenkor-történelmet helyreál-
lítsák”,2 feltárják a közelmúltat, és terjesszék az új történelmi ismeretanyagot.
Az alapítvány égisze alatt működik – a máramarosszigeti börtönmúzeum
(Sighet Memorial) mellett – az Ana Blandiana és Romulus Rusan írók által
létrehozott kutatóközpont, amely a kommunista korszakot a rendszer el-
nyomó gépezetén és az áldozatokon keresztül vizsgálja. Ennek megfelelően
az intézetben működő Oral History Archívum is a román gulaggal, a piteşti-
rendszerrel,3 a diákmozgalmakkal, a kommunistaellenes kárpátoki ellenálló
csoportokkal,4 valamint Ceauşescu falurombolásával és a mezőgazdaság kol-
lektivizálásának jelenségével foglalko-
zik. A központ a román börtönök,
munkatáborok foglyairól megmaradt,
1945–89 között keletkezett mintegy
kilencvenezer karton adatainak feldol-
gozásán dolgozik, hogy a megtorlás
hullámairól, a börtönrendszerről, a
foglyok társadalmi összetételéről stb.
releváns adatokat nyerjen. Adat bázi-
sukban a kommunista időszak börtön-
ben elhunyt politikai foglyainak adata-
it is egybegyűjtötték.

A kommunista korszak hallgatásá-
nak megtörése után sorra jelentek
meg a politikai foglyok, emigránsok
memoárjai, naplói, visszaemlékezései a
sztálini elnyomó gépezet terrorjáról.
Említést érdemel többek között Aurel
Baghiu, a temesvári diáktüntetés részt-

1 Lásd erről részletesen Antohi–Tren -

csényi–Apor (2007).

2 www.memorialsighet.ro.

3 A politikai foglyok ideológiai átnevelése

céljából alkalmazott fizikai és lelki kín-

zás módszerei.

4 Ceauşescu bukása után vált közismertté,

hogy kisebb-nagyobb fegyveres ellenál-

ló csoportok a hegyek között bujdokol-

va a hatvanas évek elejéig kitartottak, a

kelet-európai térség országai közül leg-

tovább. Számukat a Consiliul Naţional

pentru Studierea Arhivelor Securităţii

1196-ra teszi. Mişcarea armată de rezis -

tenţă anticomunista… (2003). Elhelyez-

kedésükről lásd az összefoglaló térképet:

http://en.wikipedia.org/wiki/ Roma nian_

 anti-communist_resistance_ movement.
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vevőjének visszaemlékezése a Secu ritate5 kegyetlenkedéseiről,6 illetve Paul
Goma önéletrajzi ihletésű, immár románul is megjelent írásai és többköte-
tes naplója.7 Érdekes kísérlet Stelian Tanase múltidézése, aki saját naplóját
és a titkosrendőrség párhuzamosan készített feljegyzéseit egymás mellett je-
lentette meg.8 Egyedülálló megközelítést nyújt Radu Constantinescu a rend-
szert kiszolgáló történészek szarkasztikus bemutatásával. A Memoria című
folyóirat, az említett kutatóközpont vagy a temesvári Marineasa kiadó a
kommunista önkény áldozatainak számos visszaemlékezését, dokumentumát
publikálta. Az 1992-ben alapított Sfera Politicii (A politikai szféra) című po-
litológiai folyóirat is sok tanulmányt és dokumentumot közölt a kommu-
nista korszakról. Alapvető, a párt berkeiben lejátszódott dokumentálatlan
történések megismerésének szempontjából nélkülözhetetlen információkat
tartalmaznak a nómenklatúra egykori, Ceau şescu által félreállított tagjainak
tollából származó memoárok is: Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer
vagy Paul Miculescu-Mizil visszaemlékezései például fényt vetnek a Gheor -
ghim-Dej utódlása körüli harcokra és paktumokra, s megmagyarázzák, miként
tudott Ceauşescu, a Politikai Bizottság legfiatalabb tagja a párt élére kerülni.

A folyóiratok dokumentumközlésein túl kevés kritikai jellegű dokumen-
tumgyűjtemény született. A korszak vizsgálatához megkerülhetetlen kiad-
vány a hatkötetes, titkosszolgálati iratokat tartalmazó A Securitate fehér
könyve, és Az irodalmi és művészeti élet epizódjai, 1969–1989,9 értéküket
csak az csökkenti, hogy a titkosszolgálatok égisze alatt láttak napvilágot.

Mivel a korszak kutatói el voltak zárva a nyugati történetírás eredmé-
nyeitől, továbbá 1989-ig a nemzeti kommunista ideológia kiszolgálására szo-

cializálódtak (Georgescu szavával élve
ők a „culturniksok”, a kommunista párt
hivatalos történetírói), 1989 után so-
káig hiány volt az ideológiától men tes
szakmaiság követelményeinek eleget
tenni képes kutatókban, nem beszélve
azokról, akik – a pozitivista történet-
írásnak hátat fordítva – más mód szerek
iránt is érdeklődtek volna. Helyettük
több ismert középkorkutató figyelme
fordult a jelenkor felé. Közéjük tartozik
Dinu Giurescu10 és Florin Con stan ti -
niu,11 akik a kommunista hatalomát-
vétel történetének szisz tematikus fel-

44

5 A korszak nagy részében a belügymi-

nisztérium alá tartozó román titkos-

rendőrség, a Departamentul Securităţii

Statului (DSS), röviden Securitate.

6 Baghiu (1993).

7 Lásd többek között Goma (1990, 1997a,

1997b, 1999, 2004). 

8 Tănase (2002).

9 Cartea Albă a Securităţii (1995); Cartea

Albă a Securităţii. Istorii literare şi artis -

tice… (1996).

10 Giurescu (1994).

11 Constantiniu (2001).
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dolgozását kezdték meg, s kutatásaik eredményeként egy pozitivista szemlé-
letű, eseményközpontú narratívával álltak elő. 

A jelenkorkutatás fénykörébe került néhány új tematika is: a kisebbség-
kutatás, a megtorlás vagy a romániai zsidóság története. Viszonylag sok
elemzés született a román kommunizmus bukásáról, az 1989. decemberi for-
radalomról, fordulatról, illetve puccsról és a puccs utóéletéről.12 A román
kommunizmus átfogó elemzésére és összegzésére azonban a nagy érdeklő-
dés ellenére viszonylag kevés kísérlet történt. A monográfiák túlnyomó
többsége a kommunista időszak első évtizedeivel, Gheorghiu-Dejzsel és kor-
szakával foglalkozik – igaz, hogy a vonatkozó levéltári források is inkább
hozzáférhetők, de a Ceauşescu árnyékából ismét előtérbe került előd szere-
pének és szándékainak idealizálása egyben a fordulat után hatalmon maradt
pártelit gyökérkereséseire utal. 

Mivel a jelenkorkutatók nagy része az eseménytörténet feltárásával fog-
lalkozik, kutatásaik következésképpen kis időintervallumokat fognak át, vagy
egy-egy részterületre koncentrálnak. Stelian Tănase a kommunista vezetés
és a társadalmi elit kapcsolatát vizsgálja Gheorghiu-Dej korszakában, célja-
ik összefonódását a modernizációs folyamatban.13 A szociológus Pavel
Câmpeanu szintén a Gheorghiu-Dej körüli pártfrakciót veszi górcső alá,14

a párt fiatalabb vezető garnitúrájának politikai kultúráját meghatározó té-
nyezőket közös szocializálódásukból vezeti le. A konzervatívnak mondható
jelenkortörténet-írásban új megközelítésmódot tükröznek Florin Şperlea,
valamint Cristian Vasile művei a román hadsereg szovjetizálásáról,15 illetve az
erőszakos egyházegyesítésről16 (1948. december 1-jén a görög katolikus egy-
házat beolvasztották a görögkeleti egyházba) – mindketten a kommunista tömb
más országaival összehasonlítva, komparatív módon elemzik a problémát.

Lucian Boia, a román történetírás jeles kutatója, az összegző monográfi-
ák hiánya kapcsán egyenesen a kommunizmus „elfelejtéséről” ír,17 amit rész-
ben a jelenlegi politikai elit származásával magyaráz, részben pedig azzal a
sokak által tévesen osztott meggyőző-
déssel, hogy az iratokhoz és az ada-
tokhoz egyáltalán nem lehet hozzáfér-
ni, illetve hogy nem telt el még elég
idő ahhoz, hogy objektíven közelít-
hessünk a múlthoz.

A módszeres kutatásokat kétségkí-
vül hátráltatták az állampárti és titkos-
szolgálati iratok hozzáférhetőségének

45

12 Lásd például Barbu (1999, 2001), Culic

(2002), Iliescu (2006), Murgescu (2007)

és Radu (2000).

13 Tănase (1998).

14 Câmpeanu (2002).

15 Şperlea (2003).

16 Vasile (2003).

17 Boia (2001a).
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nehézségei – az 1996-ban megszületett Nemzeti Levéltárak Törvénye har-
minc évre zárolta az iratokat –, amelyek mindmáig nem hárultak el, még az
1999-ben elfogadott, a Securitate iratainak hozzáférhetőségéről szóló tör-
vény és a Titkosszolgálatok Iratait Vizsgáló Nemzeti Bizottság felállítása és
tevékenysége nyomán sem. (A nemzetbiztonságot érintő iratokat akár száz
évre is titkosítani lehet!) 2006-ban megkezdte munkáját az Institutul de
Investigare a Crimelor Comu nismului (IICCR), azaz a kommunizmus bű-
neinek feltárására alapított kutatóintézet. Az állami terrorra vonatkozó ira-
tok feltárásán és feldolgozásán túl azt tekintik fő feladatuknak, hogy a még
élő politikai üldözöttek és foglyok emlékeit az oral history módszerét fel-
használva összegyűjtsék.

A jelenkor romániai kutatóinak le kell számolniuk a történelmi objektivi-
tás pozitivista illúziójával és az azt erősítő – kommunista ideológia sulykolta –
„egyedüli igazság” eszméjével ahhoz, hogy a történetírás nyugati metodiká-
jához közelebb kerüljenek, s ne a XX. század eleji romantikus-nacionalista
tényleíráshoz nyúljanak vissza. A néhány éve még különlegességnek tartott
oral history talán rövid időn belül létjogosultságot nyerhet, annál is inkább,
mivel a korszakról a nyugati szerzők tollából megszületett művek gyakran
hivatkoznak interjúkra. A jelenkor kutatásában az oral history lenne az egyik
legfontosabb módszer, hiszen a levéltári forrásokhoz nehézkesen, parciáli-
san, sok esetben csak személyi kapcsolatok révén lehet hozzájutni, a nem do-
kumentált történésekre pedig kizárólag a kor szereplőivel készült interjúk
világíthatnak rá. A korszak feldolgozásaiban népszerű, több helyen idézett
elbeszélő például I. Mihály román király, vagy a meghurcolt Corneliu
Coposu, a Nemzeti Parasztpárt egyik vezetője, aki az egész korszakot átél-
te, s akinek „vallomásai” röviddel a román kiadás után angol nyelven is meg-
jelentek.18

NEGYVEN ÉV TÖRTÉNELME AZ EMIGRÁCIÓBÓL

A román történetírás a hazai történészek meg nem alkotott új szintézisét a
korról emigráns románok külföldön megjelent, illetve nyugati szerzők által
írt összegzéseivel pótolta.

Műfajában „máig az egyik legjobb munkának”19 tekintik Vlad Georgescu
Istoria românilor. De la origini pînă în zilele noastre (A románok története.
A kezdetektől napjainkig) című művét, amely 1944-től 1977-ig tárgyalja a

román kommunizmus történetét. A
könyv először 1984-ben jelent meg az
Amerikai–Román Tudományos és Mű-

46

18 Coposu–Alexandru (1998).

19 Antohi–Trencsényi–Apor (2007) 320. 
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vészeti Akadémiánál, s 1992-ben a Humanitas kiadónál románul is napvilá-
got látott. Sokkal szélesebb körben terjedt el és máig is sok utánnyomást
megért azonban a Georgescu által szerkesztett Romania. 40 years (1944–
1984) című kötet, amely először 1985-ben, a Washington Papers sorozat-
ban jelent meg.20 Szerzői valamennyien a Szabad Európa Rádió román adá-
sának elemzői voltak. Tanulmányaik megírásához értelemszerűen a nyugati
sajtóban megjelent hírekre, személyes tapasztalataikra és az emigráns romá-
nok információira támaszkodhattak. Következésképpen írásaik nem az egyes
kérdések részletekben menő tisztázására, inkább hosszú távú folyamatok ér-
zékeltetésére alkalmasak. 

Ez a kissé népszerűsítő jellegű tanulmánykötet már szélesebb időinter-
vallumot ölel át, s Ceauşescu utolsó éveit leszámítva a negyvenéves kom-
munista rendszer romániai eredményeit és kudarcait próbálja mérlegelni, el-
sősorban a gazdasági átalakítás és az azzal párhuzamosan zajló társadalmi
átrendeződés vizsgálatával. A kommunista modernizációs „küldetés” – vonja
le a következtetést –, amely a gazdaság minden területére kiterjedő ugrássze-
rű változást tűzte ki célul, végső soron mély gazdasági és társadalmi válságba
torkollt a nyolcvanas évek szocialista Romániájában. A kötet egy természeti
erőforrásokban gazdag, de gazdaságilag elmaradott országban lezajló nagy-
szabású kísérlet sorsát mutatja be az ínségig, a katasztrófáig – azon művek
egyike, amelyek a nyolcvanas évek második felében a hatvanas évek végétől
nemzetközi népszerűségre szert tett Ceauşescu-rendszer valóságát próbál-
ták bemutatni, és demitizálták a „modernizált Románia vezetőjét”, ahogy
Ceauşescu címeztetni szerette magát. 

Georgescu a román kommunizmus történetét három korszakra tagolja: a
sztálinista időszakra, egy rövid liberálisabb szakaszra a hatvanas évek elején,
végül 1964-től a „román út” megteremtésének korszakára, amely 1974-ben,
Ceauşescu köztársasági elnökké választásával és a „sokoldalúan fejlett szoci-
alista társadalom” meghirdetésével ért a csúcspontra. Ez az ideológiai kor-
szakolás annyiban torzít, hogy – a kétségtelen külpolitikai aktivizálódás és
önállósulás mellett – ismereteink szerint az indokoltnál nagyobb hangsúlyt
helyez a hatvanas évek elejének belpolitikai enyhülésére és reformjaira. Köz-
ismert, hogy Románia 1958-ban – a szovjet csapatkivonással párhuzamosan –
egykori gazdasági kapcsolatainak felélesztését is kezdeményezte a nyugat-
európai országokkal, s gazdaságfejlesztéséhez külföldi hiteleket kapott. A szov-
jet–kínai ellentétben is egyre önállóbb közvetítő szerepre törekedett a kom-
munista tömbön belül. Ezzel egyide-
jűleg azonban a belpolitikai életben, a
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rendszer struktúrájában nem történtek hasonló mértékű változások, még ke-
vésbé valósultak meg reformok, ha elcsendesült is az ötvenes évek végének
terrorhulláma. Liberalizáció, helyesebben enyhülés sokkal inkább a hatva-
nas évek második felében érződött, s így Ceauşescu nevéhez kötődik, még
ha nem is célja, hanem csak eszköze volt hatalomépítő politikájának. A gaz-
dasági fejezetet jegyző Serban Onescu is úgy látja, hogy az autonómia a gaz-
dasági mechanizmusokban 1967-től jutott némi szerephez, a szovjet mo-
dellhez való alkalmazkodás után, azaz a gazdaság kommunista átalakítását, a
tervgazdaság kialakulását követően, s ekkor kapott nagyobb szerepet a ma-
gánkezdeményezés a fogyasztási javak előállításában. A lendületbe hozott
gazdaságban aztán, ha lassan is, de következetesen folytatódott az életszín-
vonal emelkedése egészen 1972-ig. Az ipari termelés szédítő iramban, évente
tizenkét százalékkal nőtt. A konfliktus Ion Gheorghe Maurer miniszterel-
nök és Ceauşescu gazdaságpolitikai elképzelései között 1974-re eldőlt.
Maurer kiegyensúlyozottabb gazdaságfejlesztést próbált megvalósítani, ezt
a nemzetközi gazdasági válság begyűrűzésének első jelei s a gazdasági mu-
tatók visszaesése után az időközben az Államtanács elnökévé avanzsált
Ceauşescu lesöpörte az asztalról. Az ideológiai irányultságú apparatcsikok
legyőzték a technokratákat. A modernizáció nevében folytatott gyors iparo-
sítást állami kontrollal könnyebben elérhetőnek tartották. A hetvenes–nyolc-
vanas években a gazdasági ösztönzők helyett az adminisztrációs eszközök és
a tömegek mobilizálása került előtérbe. A prekapitalista gazdaságfejlesztési
modell megszállott erőltetésének eredménye azonban csak pszeudo mo der -
nizáció lett. Negyven év alatt megtörtént a társadalmi átalakulás – a mező-
gazdasági dolgozók aránya a népességben nyolcvanról harminc százalékra
csökkent –, huszonötszörösére nőtt a nemzeti jövedelem, az ország egyes te-
rületei közötti iparosodásbeli különbségek nagyrészt megszűntek, de a fej-
lesztések, beruházások ideológiai preferenciákhoz igazodva történtek, s nem
a kornak megfelelő húzóágazatokban. S az autark gazdaságpolitikára törek-
vés, amelynek lényegében szintén ideológiai alapjai voltak, tovább torzította
a gazdaság fejlesztésének amúgy is rossz irányait. 

A kötet másik fő vonulata – az önállósodási törekvések részben gazdasági
eredendője folytán is – az autonómiára törekvő román külpolitika ábrázolá-
sa, amely Ceauşescu legfőbb nemzetközi és hazai legitimációs forrása lett, s
amelynek hátterében szovjet–román politikai és gazdaságpolitikai nézetkü-
lönbségek álltak. A Szovjetunió és Románia közötti ellentétek fő oka – olvas-
ható a kötetben – a KGST-n belüli gazdasági együttműködés Hruscsov által
szorgalmazott továbbfejlesztése volt, amelyen belül Románia – mezőgazda-
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sági termelőként – másodrangú szerepre számíthatott, ráadásul fiatal szuve-
renitását egy nemzetek feletti irányító szervezet korlátozta volna. Hruscsov
a desztalinizáció meghirdetése után másodszor is tört döfött a legitimáció
hiányától szenvedő Gheorghiu-Dejbe és a román sztálinista pártvezetésbe
azzal, hogy az iparosító-modernizáló folyamat megszakítását kívánta előír-
ni a hatalmukat éppen a modernizáció végrehajtóiként igazoló kommunis-
táknak. A két pártvezető között amúgy is meglevő személyi ellentéteket a
KGST fejlesztési terve mellett a szakítás felé sodorták a nemzeti érzést, szu-
verenitást sértő ügyek is (Besszarábia, al-dunai Valev-terv). A szakítás felé,
amely minden látszat és az esetleges nyugati politikai remények ellenére soha
nem valósult meg – Románia a Varsói Szerződés és a KGST tagja maradt –,
bár a két állam között konfrontációk sora követte egymást. A szovjet–román
gazdasági kapcsolatok volumene átmenetileg visszaesett, de nem sokkal
Ceauşescu legmerészebb külpolitikai lépése, az 1968-as csehszlovákiai be-
vonulás nyilvános elítélése után a két ország közötti kereskedelmi forgalom
az erőltetett iparfejlesztés nyersanyag-, elsősorban olajigénye miatt, majd
egy újabb évtized elteltével a valutahiány következtében ismét megnőtt.
A kiszolgáltatottság azonban még ekkor sem volt elég nagy ahhoz, hogy a
nemzetek feletti gazdasági szervezeten, a KGST-n belüli szakosítás felme-
legített tervét ismét el ne utasítsák, s következetesen elvetették a szorosabb
katonai és politikai együttműködésre tett szovjet javaslatokat is. 

A Gheorghiu-Dej által kiharcolt, majd Ceauşescu által megerősített
„félautonóm” státus Romániára irányította a nyugati országok figyelmét:
magas szintű állami vezetők látogattak Bukarestbe, köztük Nixon amerikai
elnök, az ország hiteleket kapott, később kereskedelmi preferenciákat élve-
zett a nyugat-európai országokkal, majd az Egyesült Államokkal való keres-
kedelmi kapcsolataiban. Az átmeneti népszerűségi konjunktúra azonban a
világpolitikai helyzet változásával hanyatlásnak indult: Moszkva és Was hing -
ton közeledése a nyolcvanas évek második felében feleslegessé tette az önje-
lölt közvetítőket. Az elemzés végkövetkeztetése, hogy Románia nemzetközi
szerepének eljelentéktelenedése, a zsákutcába jutott modernizáció és a nacio -
nalista politika miatt a nyolcvanas évek végére megérett a változásokra.
A szükséges lépések megtételére, Ceauşescu eltávolítására egyedül az ural-
kodó elitet látja alkalmasnak, bár nem nevez meg senkit sem, aki az állam-
csínyt végre tudná hajtani.
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AZ ELNYOMÁS-BEHÓDOLÁS KÖNYVE

A románság történetéről írt átfogó feldolgozást, az Istoria Românieit egy cso-
port román és külföldi történész jegyzi, de a legújabb kori fejezetet ebben a
műben is a jelenkori román történelem külföldi kutatói írták: Keith Hitchins
és Dennis Deletant. Az a brit Dennis Deletant, aki a Securitate történetéről
és működéséről 1995-ben az első monográfiát kiadta (Ceauşescu and the
Securitate. Coercion and Dissent in Romania, 1965–1989 21). Összegzése úttö-
rő munkának számít, hiszen korábban szinte lehetetlen volt közvetlen in-
formációt szerezni a titkosrendőrségről, a börtönökről és a munkatáborok-
ról is csak közvetett, emigráns híradások szóltak. 1988-ban jelent csak meg
a Nyugatra menekült Ion Mihai Pacepa, a román hírszerzés igazgatóhelyet-
tesének önéletrajzi írása,22 amely először engedett bepillantást a Securitate
kulisszái mögé. Érdekes adalékokkal szolgált többek között a romániai zsidó
lakosság titkosszolgálatok közvetítésével beindult kiárusításáról. A szervezet
történetéről, szerkezeti felépítéséről azonban Pacepa nem sokat árul el.
Deletant könyve ezt az űrt kívánja kitölteni, de mint a cím is utal rá, prob-
lémafelvetése nem korlátozódik a román titkosrendőrség történetére, hanem
az egész elnyomó rendszert vizsgálja, szélesebb társadalmi perspektívából: a
rendszer konszolidációjának és fennmaradásának okaira kérdez rá.

Deletant munkája a Securitate történetét és főleg szervezeti felépítését il-
letően részben az Evenimentul Zilei című napilapban 1993 során megjelent
dokumentumközlésekre, részben a szerző levéltári kutatásaira épül. Fő hi-
vatkozási forrásként azt a belügyminisztériumi, belső használatra készült
1978-as összefoglalót használhatta, amely a titkosszolgálati törvények kro-
nologikus bemutatásával tárta fel a szolgálatok szerkezeti változásait. A le-
véltári források mellett azonban – amelyek egy részét, a DSS szerkezeti fel-
építésére és személyi állományára vonatkozókat, közli is kötetében –, időn-
ként azok hiányában olyan másodlagos forrásokat is használ, mint a Szabad
Európa Rádió elemzései vagy az Amnesty International Romániáról készült
jelentései. Az elnyomás áldozatainak időközben megjelent visszaemlékezé-
sei és Pacepa információi mellett sokat merít a azokból az interjúkból, ame-
lyeket a rendszer jeles ellenzékieivel készített, illetve – különösen az utolsó
évtizedre vonatkozóan – nem pontosított „személyes közlésekből” is.

A Securitate legfontosabb eszköze, a félelemkeltés, Deletant találó meg-
állapítása szerint „hatékony munkaerő-kímélő eszköz” volt. A birtokába ju-

tott adatok alapján ugyanis a Directia
Generală Securităţii Statului (DGSS),
a későbbi DSS állományában a felté-
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telezettnél jóval kevesebben szolgáltak: számuk 1950 decemberében 5000 fő
volt, 1989 decemberében 15 312, ami a biztonsági egységek állományával
együtt is csak 38 682 főt jelentett. Az ügynökök száma viszont négyszáz-
ezerre volt tehető, ami megmagyarázza, miként lehetett mindenütt érezhető
a Securitate jelenléte.

Deletant értelmezésében a Securitate nemcsak az intézményesített ter-
rort testesítette meg Romániában – gondoljunk csak a kollektivizálásnak el-
lenálló nyolcvanezer paraszt, a hatszáz, egyházegyesítést ellenző görög ka-
tolikus pap vagy az 1977-es Zsil-völgyi bányászsztrájk több résztvevőjének
letartóztatására –, hanem Ceauşescu hatalomépítő törekvéseinek is fontos
eszköze volt. Az egymást követő átszervezések a szervezetet fokozatosan
előbb a pártnak, később magának a Conducătornak rendelték alá. Így sike-
rült néhány év taktikázása során az új főtitkárnak megszabadulnia a politikai
rendőrség törvények feletti urától, Alexandru Drăghici-tól, méghozzá úgy,
hogy egyúttal a Gheorghiu-Dej-korszakban elkövetett törvénytelenségek
feltárójának szerepében tetszelegve hitelesebben állíthatta be magát az „em-
beri szocializmus” szorgalmazó atyjaként, akinek a hatvanas évek végétől a
korábbi, diszkreditált diktátorral sem kellett osztozkodnia a nemzeti vezető
szerepében.

Az autoriter hatalomnak való totális kiszolgáltatottságot megtestesítő, az
egyéni érdekeket az általános „nemzeti érdek” alá rendelő területrendezési
terv sorsának bemutatásával Deletant arra próbált rávilágítani, mik voltak
Ceauşescu egyszemélyi hatalmának korlátai, másfelől korlátlan lehetőségei,
s hogy milyen mértékben tudta meghatározni a román társadalom minden-
napi életét. A terv megvalósítását Ceauşescu totalitárius rendszerének két
alappillére, a pártközpontú, monopolisztikus jellegű hatalom és az erőszak-
szervezet volt hivatva biztosítani. Véghezvitele így a „vezér” hatalmát szim-
bolizálta volna. Az elképzelés eredete az ötvenes években megfogalmazott
és a Moszkvával való szakítás során megerősítést nyert erőltetett iparosítási
programban keresendő, modellt hozzá a szovjet vidékrendezési tervekben
találtak. A rendezésnek a vidéki iparosítás koncentrált munkaerőigényét kel-
lett volna biztosítania, s már 1965-ben – Ceauşescu hatalomra kerülésének
évében – felállítottak egy állami bizottságot a terv kidolgozásának koordi-
nálására. Jóllehet a lakosságnak nem volt beleszólása a tervezésbe, a párton
belül megfogalmazott fenntartások majd egy évtizedig késleltették a terü-
letrendezési terv elfogadását (1974/58. számú törvény). Ezt követően azon-
ban a megvalósítást csak a helyi hatóságok és a lakosság közötti cinkos ösz-
szejátszások hátráltathatták. A propaganda-hadjárat arról győzködte a la-
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kosságot, hogy ingatlantulajdonát ár alatt vagy ingyenesen ajánlja fel kisajá-
tításra. Az ellenállást az életkörülmények ellehetetlenítésével, abszurd bírsá-
gok kiszabásával minimalizálták. A több évtizedes megfélemlítés és megalku-
vás eredményeképpen a tiltakozási kísérletek a külföld figyelmét igyekeztek
felkelteni. 

Az adminisztratív intézkedésekre és az állami terrorra adható társadalmi
válaszokat vizsgálva Deletant részletesen elemzi a román társadalom behó-
dolását, együttműködését, illetve az ellenzéki megnyilvánulásokat s a rájuk
adott hatalmi válaszokat. A rendszer hatalmának kulcsát – az ellenzéki meg-
nyilvánulások azonnali elfojtásán túl – a meghatározó társadalmi erők (ér-
telmiség, ortodox egyház) kollaborációjában találja meg, igazolva ezzel a
szovjet ellenzéki Andrej Amalrik megfigyelését: nincs hatékony elnyomás
olyanok nélkül, akik készek annak alávetni magukat. 1991-ben megjelent, s
azóta is megkerülhetetlen tanulmányában Katherine Verdery már bri liánsan
elemezte, milyen sikeresen állította maga mellé Ceauşescu a román értel-
miséget a nacionalista ideológia segítségével.23 A román társadalom enge-
delmességére adott egyéb magyarázatoknak – opportunizmus, a korrupció
történelmi hagyományai, a paraszti, periferiális társadalom szervilizmusa
stb. – teret adva Deletant is Verdery nyomdokain halad, s maga is 1968
meghatározó szerepében, azaz Csehszlovákia megszállásának elítélésében
találja meg az értelmiség kommunista rendszerhez, de elsődlegesen Ceauşes -
cuhoz és egyre erősebb nacionalista politikájához való pozitív viszonyu-
lásának magyarázatát. A Szovjetunió külpolitikájával való szembefordulás
megteremtette a nemzeti vezető mítoszát, a nemzeti értékek megtestesítő-
jeként fellépő rendszer bírálata ugyanakkor automatikusan a nemzetelle-
nesség vádját vonhatta a hivatalos politika ellenzőire. Abban, hogy a ro-
mán társadalom „magára maradt” a rendszer bírálatában, a Ceauşescu körül
Nyugaton kialakult mítosznak is szerepe volt, hangsúlyozza Deletant. A ro-
mán nemzeti kommunista vezető nemzetközi elfogadottsága a változtatha-
tatlanság érzetét keltette, a hatalom határozott és késlekedés nélküli fellé-
pése pedig megosztotta az értelmiséget. A szembenállás helyett sokan a kiska-

puk kihasználásával keresték a modus
vivendit, mások a protoch ro niz mus24

mögé sorakozva váltak a rendszer tá-
maszaivá és haszonélvezőivé. Az ellen-
zéki vélemények kijegecesedésének
lehetőséget adó közösségek működé-
sét – legyenek azok szakmaiak, mint a
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23 Verdery (1991).

24 Az idealizált múltkép hirdetése, amely a

dák eredetre hivatkozva a román kultú-

ra elsőbbségét és autochtonitását hang-

súlyozza más európai kultúrákkal szem-

ben.
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Román Írók Szövetsége, vagy vallási felekezetek – adminisztratív eszközök-
kel fokozatosan korlátozták, és idővel ellehetetlenítették.

A társadalmi szerveződéseket tudatosan akadályozó rendszerben nem volt
lehetőség a kollektív fellépésre. Ellenállás szervezett formában csak a
Kárpátokban bontakozott ki, a totalitárius rendszer kiépülésének kezdeti
éveiben. Később, a gazdasági modernizáció lendületének kifulladása után, a
megszorító intézkedések hatására jelentkeztek helyi jellegű spontán sztráj-
kok (Zsil-völgy, Kolozsvár, Torda), amelyeket kényszerítő eszközökkel és a
médiamonopólium birtokában könnyedén elszigeteltek. Bár Deletant az
egyéni ellenállási kísérletek sorjázásával Paul Gomától Doina Corneán át
Mircea Dinescuig árnyalja a román ellenzékiség hiányáról alkotott képet,
kezdeményezéseik korlátozott visszhangjának és életkörülményeik ellehe-
tetlenítésének bemutatásával a rendszerrel szembeni egyéni fellépések hatá-
sának korlátait is felrajzolja. Változást csak Ceauşescu nemzetközi elszige-
telődésével párhuzamosan, az 1989. decemberi fordulatot megelőző évben
lehetett tapasztalni. 

Az ekkor megfogalmazott kollektív kritikákban, az ún. Hatok levelében
vagy az értelmiségiek 1989. novemberi, a pártkongresszushoz intézett le-
velében közös vonás volt, hogy a hibákat és a bűnöket a vezetőnek tulajdoní-
tották, de magát a rendszert nem kérdőjelezték meg. A rendszer erőszakszer-
vezete pedig még két héttel a forradalom előtt is szokásos módszereivel és
hatékonyságával akadályozta meg a Román Népfront által hirdetett tilta-
kozást Iaşi-ban. S a Securitate 1989 végi szilárdsága erősen valószínűsíti
a puccsban játszott főszerepét, de ez már nem Deletant vizsgálódásának
tárgya.

A ROMÁN KOMMUNIZMUS POLITIKAI KULTÚRÁJA

A külföldön élő román történészek közül Ghita Ionescu és Vladimir
Tismăneanu monográfiái meghatározó alapművek. Ionescu Communism in
Romaniája a kommunizmus hatalomra kerülésének éveit tárgyalja, míg a
University of Marylanden tanító Tismăneanu a román kommunizmus poli-
tikai kultúrájáról írt mélyreható elemzést.25

A Tismăneanu-monográfia előzményének tekinthetők a pártideológia
hetvenes, nyolvcvanas évekbeli átalakulásával, a lenini párt populista moz-
galommá való átalakulásával foglalkozó tanulmányok, Michael Saphir köny-
ve a román szocializmusról,26 vagy
Dennis Deletant ismertetett könyve a
kommunizmus terrorgépezetéről, va-
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25 Tismăneanu (2003).

26 Saphir (1985).
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lamint Tismăneanu szélesebb horizontokat, az egész keleti tömböt vizsgáló
tanulmányai a desztalinizációról, a marxista ideológia válságáról és a civil
társadalom kezdeményezési lehetőségeiről, továbbá a Conducător szemé-
lyiségvonásait bemutató Ceauşescu-életrajz.27

Tismaeanu munkája, a Stalinism for All Seasons negyedszázadnyi gyűjtő-
munkát és kutatást összegez. Jól mutatja, hogy az iratok teljes körének is-
merete nélkül is hozzá lehet fogni a korszak tendenciáinak, főbb vonásainak
elemzéséhez, mindazonáltal a megjelenő visszaemlékezések és hozzáférhe-
tővé vált levéltári források új fényt vethetnek a Román Kommunista Párt
(RKP) történetére. Tismaneanu személyes kapcsolatainak köszönhetően
(amelyek Ion Iliescu egykori román elnök legközelebbi munkatársaihoz is
elértek) az első kutató volt 1994-ben, aki bepillantást nyerhetett az RKP ad-
dig titkos aktáiba, majd a Securitate levéltárába. Az iratokat harminc évre
titkosító román levéltári törvény megkerülésével a hetvenes és nyolcvanas
évekre vonatkozólag is sok dokumentumot megkapott. Sikerült továbbá
hozzájutnia a pártvezetés legfelsőbb köreinek irataihoz – köztük az Ana
Pauker-ügy anyagához Gheorghiu-Dej személyes megjegyzéseivel, és a
kulcsfontosságú, 1952 és 1964 közötti pártplénumok jegyzőkönyveihez –,
amelyeket 1989 decemberében a hadsereg „menekített ki” a Központi Bi-
zottság bukaresti székházából. Kétséges, hogy a kalandos úton megszerzett
iratok nélkül meg lehetett volna-e írni a párt történetét, a hatalmi harcok
részleteit – Gheorghiu-Dej személyes szerepét riválisainak eltávolításában –,
a párton belüli vitákat – például a desztalinizáció lehetőségeinek elkerülésé-
ről –, fényt deríteni a nómenklatúra lelkiállapotára, s bemutatni azt a folya-
matot, ahogy a kisebbségi komplexussal küszködő pártvezetés egy évtized
alatt lassan önmagára talál. Egy 1956 nyarán a román pártvezetés által a
szovjet Prezídiumnak írt levél alapján például, amelyben a szovjet csapatok
kivonását szorgalmazták, érezhető, hogy a román vezetés akkor már nye-
regben érezte magát ahhoz, hogy önálló kezdeményezéseket tegyen. Önbi-
zalma így, a korábbi elméletekkel ellentétben, nemcsak a szovjet csapatok
romániai kivonása és az 1956-os válság sikeres kezelése után jött meg. Sőt
Tismăneanu más dokumentumok alapján arra a következtetésre jut, hogy az
1956-os magyar forradalmat és a romániai diáklázadásokat követő megtor-
lás és tisztogatás a pártban nem a hatalomféltés következménye volt, ellen-
kezőleg: a magyar és lengyel válság sokkal inkább Gheorghiu-Dej szokásos,
az elitet átrendező játszmájához szolgáltatott alkalmat.

Tismăneanu nem tekinti magát
történésznek. Politikailag értelmezi a
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román kommunizmus egyedi jellegét, a román kommunisták és a kommu-
nista tábor vezetői közötti kölcsönhatásokat meghatározó főbb tendenciá-
kat, döntéseket, stratégiákat. A román kommunizmus egyediségét nem ön-
magában, elszigetelt jelenségként kezeli, hanem a tömbön belüli közegben,
a hatvanas évektől – Gheorghiu-Dej és Ceauşescu nemzetközi szerepválla-
lásától – pedig a világkommunizmus terében. Az elemzés, hogy rámutasson
a román kommunizmus különleges jellegére és pozícióira, górcső alá veszi a
román politikai kultúrát. A Ceauşescu-korszak terminológiáját átvéve a le-
nininek nevezett, valójában sztálini hagyományokból és nemzeti sajátossá-
gokból összegyúrt politikai kultúrát vizsgálja, amely szerinte a legitimáció
hiányára (később ingatagságára), kisebbségi érzésre, gyanakvásra, értelmi-
ségellenességre, félelmekre, majd a nacionalizmus és a nemzeti jelképek és
mítoszok populista manipulálására, nárcizmusra, a megtorlásra és a hatalom
egy személyben való megtestesülésére, összpontosítására épült. Elmélete a
román kommunisták kisebbségi komplexusát hangsúlyozza, valamint korlá-
tolt intelligenciájukat („debility”), amely hiányos elméleti felkészültségükkel
tetézve megakadályozta, hogy Romániában meginduljon a desz ta li ni zá ciós
folyamat, és a kommunista párton belül megjelenjen a reform kommu nis ta
(„revizionista”) irányvonal, amely kikezdhette volna a pártvezetés monoliti-
kus hatalmát. A hatalom megőrzésének másik eszköze a nacionalizmus
újrafeltalálása volt, amely semlegesítette az ellenzéki gondolkodást, és szük-
ségtelenné tette a megújhodást és a reformokat. 1963 után az értelmiség
odaállt a „hazafias” kommunista vezetés mellé, miközben minden kritikai
hang árulásként értelmeződött. A legitimációs folyamat az 1968-as cseh-
szlovákiai beavatkozás elítélésekor teljesedett ki, ezután sok, egykor politi-
kai meghurcolást is elszenvedő értelmiségi lépett be a pártba. A nemzeti
kommunizmusban két lehetőség húzódott meg – a desztalinizáló jugoszláv
vagy az ortodox albán irány –, de hatalmuk elvesztésének perspektívája, az
új vezér személyisége és a román kommunista elit természete, felkészület-
lensége, arroganciája, önimádata elrettentette a pártvezetést a reformoktól, s
a nacionalizmust, opportunista módon, személyes céljaikra használták fel.

A könyv a hatalmat alátámasztó ideológia színeváltozásaival párhuza-
mosan elbeszéli egy maroknyi kommunista történetét, akik egy idegen bi-
rodalom ágenseiként jutottak uralomra, majd alig két évtized múlva már az
autonómia bajnokainak szerepében tetszelegtek – ugyanezzel a nagyhata-
lommal szemben. Hosszan foglalkozik természetesen a párt élvonalába tar-
tozó Gheorghe Gheorghiu-Dejzsel, Lucretius Patrascanuval, Ana Paukerrel,
Iosif Chişinevschivel, Miron Constantinescuval, Leonte Răutuval, Ion
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Gheorghe Maurerrel és természetesen Nicolae és Elena Ceauşescuval. Mel-
lettük felbukkannak, kitűnnek, majd eltűnnek – hogy valahol aztán ismét fel-
bukkanjanak – a kevésbé meghatározó, másodvonalbeli kommunisták, és ki-
rajzolódik a másodgenerációhoz tartozó apparatcsikok hada. Az ő életútjuk,
párton belüli karrierjük hullámzása teszi sokszálúvá és érdekfeszítővé a kö-
teten végighúzódó párttörténetet a moszkvai emigránsok és a hazai kommu-
nisták közötti viszálytól a frakcióharcokon át Gheorghiu-Dej oligarchikus
rendszerének Ceauşescu egyszemélyi önkényuralmává való átalakulásá-
ig és a Securitate-állam kiépüléséig. Jó részük tehetetlen báb a káderpo-
litikában kitűnően manőverező Gheorghiu-Dej és Ceauşescu kezében,
akiknek riválisaiktól – Paukertől, Lucától, Patrascanutól, illetve Donceától,
Chişinevschitől, Apostoltól, Drăghici-tól – megszabadulva sikerült maguk
körül egy zárt, engedelmes oligarchiát kiépíteni. A korábban a párt káder-
politikájáért felelős Ceauşescu taktikai képességének beszédes epizódja
Gheorghiu-Dej utódlásának előkészítése, illetve saját támogatottságának
biztosítása a párt 1965-ös, IX. kongresszusán megszavaztatott államcsíny-
szerű tisztújítás révén, melynek során sikerült az apparatcsikokat a sztálinis-
ta vezetőkkel szemben pozíciókba juttatnia. A pártvezetésben mondhatni if-
joncnak számító Ceauşescu sikeresen háttérbe szorította a Gheorghiu-Dej
által utódként megnevezett Gheorghe Apostolt, azzal, hogy maga mellé ál-
lította az utódlást nem vállaló technokrata Ion Gheorghe Maurert, aki
Ceauşescuban simulékony bábot látott, aki a dogmatikus Apostollal és a
szovjetbarát Drăghici-csal szemben, reményei szerint, továbbvihette vol-
na a Gheorghiu-Dej által megindított enyhülési folyamatot. Ceauşescu vi-
szont a főtitkári pozíció megszerzése és hatalmának bebiztosítása után ezzel
éppen ellentétes útra lépett.

A történet nem lenne kerek a pártnómenklatúra utóéletének bemutatása
nélkül. Tismăneanu tanulmánya az első, amely kísérletet tesz a politikai, kul-
turális és sze mélyi k apcsolatok b emutatására a román kommunizmus és
posztkommunizmus időszakában. A monográfia utolsó fejezetében azt vizs-
gálja, miként hátráltatja a posztkommunista ballaszt a romániai demokrati-
zálást, milyen akadályokat állít a szereplők révén is megtestesülő kontinui-
tás a múlttal való szembenézés és a kutatások elé. 

A Tismaneanu-monográfia egyesíti a komparatív elemzést és a politikai
életrajzokat. Időrendben tárgyalja az RKP történetének egymást követő
epizódjait, az elemzések mögötti vezérmotívumként az a – Gheorghiu-Dej
családját is szorosan érintő – kérdés köszön vissza, hogy az illúziók, álmok,
remények miként és miért alakultak át kiábrándulásokkal, apátiával és rém-
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álmokkal teli tragikomédiává. S erre a román politikai kultúra sajátosságai-
ban találja meg a választ.

A TÖRTÉNELMI MÍTOSZOK DINAMIKÁJA

Lucian Boia History and Myth in Romanian Consciousness című elemzésében28

arra hívta fel a figyelmet, hogy a kritikai revízió fázisát élő román historio-
gráfiának szakítania kellene a korábbi ideológiai és tudati meghatározottsá-
gokkal, és a látszólag a demokratikus és európai értékek felé haladó román-
ságnak, a közvélemény-formálóknak ideje lenne átértékelni a nemzeti kom-
munizmustól átörökített történelemképet. Boia mintegy felhívást intéz a
múlt narrátoraihoz, hogy a nemzeti egység és a hatalom történelmileg nép-
szerű programja vagy az autochton tényezők kutatása helyett jelöljenek ki
a múltból a jelen politikai-gazdasági törekvéseivel nagyobb összhangban le-
vő referenciapontokat, és szabaduljanak meg a XIX. századi kliséktől, hogy
a nyugat-európai mentalitáshoz közelíthessenek. Az elmúlt két évszázad, az-
az az egységes román állam formálódásától napjainkig tartó időszak törté-
netírásának és politikai kultúrájának vizsgálatával sorra veszi az egyes idő-
szakok történelmi mítoszait s alakulásukat a korabeli politikai intenciók
függvényében. Elsődleges célja nem a mítoszok lerombolása, hanem politi-
kai hatásmechanizmusuk leírása, s ezáltal relativitásuk feltárása. A kommu-
nista korszak mintegy első két évtizede ebből a perspektívából vizsgálva is
szakítást jelentett a múlttal, annyiban, hogy új modellt – a sztálinizmust – ál-
lított az addig egymással vitatkozó modernizációs és autochthon tenden-
ciák helyébe. A marxizmus osztályharcos elmélete kiszorította a történelmi
panteonból az osztályidegen vagy nem kellően internacionalista „hősöket”.
Gondoljunk csak Nicolae Bălcescu megdicsőülésére – aki a közvetíteni pró-
bált a román és magyar forradalmárok között – és a nacionalizmusáért kár-
hoztatott Avram Iancu átmeneti eltűnésére! Az ötvenes évek végétől viszont
a román nacionalizmus felélesztésével párhuzamosan fokozatosan átalakult
a történelemkép. Visszatértek a nemzeti „hősök” és „megmentők”, a nacio-
nalista történelemfelfogás olyan állandó elméleteivel egyetemben, mint a dá-
koromán eredet, a történelmi kontinuitás, a nemzeti egység stb. Vagy a már
a liberális történetírásban is főszerepet kapó nemzeti egységért, a társada-
lom modernizációjáért küzdő „ideális hercegek”, a vezetők, akikre a jobbol-
dal is vágyott. A mitikus vezetők alakja pedig oly erős, hogy mindenki más
a háttérbe szorul mellettük. A román szocializmus perspektívájából ők
Ceauşescu elődei, küzdelmeik az ő ha-
talmát legitimálják, noha időben elég
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távol vannak tőle – Ceauşescu legkedvesebb példaképe a XIV. század végén
élő Vitéz Mihály volt, a felmagasztosított előd pedig Burebista, aki a Kr. e. I.
században egyesítette a dák törzseket –, hogy ne vessenek rá árnyékot, szem-
ben Gheorghiu-Dejzsel vagy Vasile Roaitával, akik Conducător kizáróla-
gos kultusza érdekében leértékelődtek. Boia a  ro mániai önkényuralmi
rendszerek – közéjük sorolva Antonescu vagy II. Károly rövid életű diktatú-
ráit is – politikatörténetének ellentmondásait azzal magyarázza, hogy a ro-
mán közvéleményben hagyományosan könnyen táptalajra lel a jelen és a
múlt megszemélyesítése, s a bizalom legerősebben mindig egyetlen vezető
iránt nyilvánul meg. Ez a nemzetvezető – a demokratikus intézmények szá-
mottevő múltja híján – felkarolja a románságot, és elkalauzolja a történe-
lem rögös útjain.

A Ceauşescu-korszak a korábbi történészek műveinek helyenként részle-
ges rehabilitációjával birtokba vette a nemzeti történeti örökséget, s idővel
egyre nagyobb hangsúllyal a jobboldali történelmi ideológiákat. A román-
ság eredetét illetően ismételten előtérbe kerültek a dákok, a protoromán el-
mélettel háttérbe szorították a román kultúrára gyakorolt szláv hatást. A
pártideológia irányváltása a tömegpárttá gyarapodott kommunista párton
belüli arányok eltolódását is tükrözte. A nómenklatúrában jelentősen meg-
nőtt a hagyományosan jobboldali beállítottságú, izolációra hajló paraszti
származású vezetők száma. 

A nacionalista történelemszemlélettől a mai napig áthatott román törté-
netírás számára Boia provokatív munkája két szentségtörő üzenetet hordo-
zott: a kommunista történetírás sokszor felemlegetett torzításai mellett bí-
rálta a nacionalista történetírás mítoszait, és megkérdőjelezte a történetírói
objektivitás lehetőségét. Ezzel különösen nagy vihart kavart, hiszen, mint
már utaltunk rá, az ideológiai nyomás alól felszabaduló történészek jelentős
részének célja éppen az objektív igazságok keresése lett. 

Boia egy következő könyvében a mítoszok után a történelmi tévhitekkel
való szembenézést sürgeti. A Romania. Borderland of Europe című kötete29

szintén nem történelmi elemzés, hanem személyes impressziókkal átszőtt ol-
vasmányos esszé. A szerző szerint a kommunista korszakra vonatkozóan is
le kell számolni azzal a még jelenleg is élő általánosítással, hogy „a románok
harcoltak, szenvedtek, mindig mások a hibásak, lemaradtunk, mert a törté-
nelem olyan mostoha volt”, azaz – nem először a román kultúra történeté-
ben – kritikai önvizsgálatot kezdeményez, amely egy hosszú, immár másfél

százados helykeresés, önértelmezési
kísérlet lezárásaként is értelmezhe-
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tő.30 Az önvizsgálat része kell hogy legyen az a felismerés, hogy a kommu-
nista rendszereket, köztük a románt is, a Vörös Hadsereg segítette hata-
lomra, de nem csupán a terror tartotta életben, kellett hozzá a társadalom
támogatása is. Előbb egy társadalmi rétegé, amelyet a kommunizmus vízió-
jával, a szabadságnál is vonzóbb egalitarizmus ígéretével csábított el. Ké-
sőbb, az ötvenes évek ellenállási kísérleteinek felszámolása után, az egész ro-
mán társadalom beadta a derekát, a félelem hatása alatt a kommunistaellenes
akciók elszigeteltek maradtak, s Ceauşescu idején szinte már nem volt szük-
ség elnyomásra, mert nem volt ellenállás. Boia ebben a kérdésben feltehe-
tőleg szándékosan sarkít, és szándékosan feledkezik meg a Securitate „szo-
cialista jogszerűség” nevében elkövetett fellépéseiről, hogy a figyelmet a
helyzetbe belenyugvó, a rendszer hibáira legfeljebb a „sorok között” utaló
értelmiség felelősségére irányítsa. A kultúrában megvalósult ellenállás sze-
rinte a másik tévhit, amellyel le kell számolni. Nem volt román szamizdat,
az egyetlen ellenzéki Paul Goma volt, és ő is Párizsban lakott.31 A nyolcva-
nas évek szürrealista világa elől az értelmiség elitje külföldre távozott.

A MÚLT ÖRÖKSÉGE

A román közelmúltra koncentráló történeti feldolgozások közül több is,
kimondva-kimondatlanul, azzal a szándékkal született, hogy az 1989 után ki-
bontakozó demokratizálódási folyamat torzulásaira és hiányosságaira ma-
gyarázatot adjon. A szocialista és a posztszocialista érát többen folyamatos
narratívában ábrázolják. Thomas J. Keil Romania’s Tortured Road Toward
Modernity című könyve32 azt mutatja be, hogy nem a fél évszázadnyi dikta-
túra, hanem a több száz évre visszanyúló meghatározottságok szabtak irányt
a román történelemnek. A „vegyes fejlődés” teóriájának felhasználásával azt
elemzi, miként módosultak a meghonosított intézmények a helyi adottságok
közepette, az előző korok szubsztrátumához alkalmazkodva. A mai polgári
demokrácia az előző, szocialista kor gazdasági és társadalmi szerkezetének
örököse, ahogy a szocializmus is a polgárosodás útján éppen csak elindult feu -
dális agrártársadalom szülötte. Ugyanakkor – véli Keil – meghatározhatók
olyan, egymással szorosan összefüggő problémák, sajátosságok, amelyek kor-
szakokon átnyúló kihívást jelentettek a román társadalom számára. Ilyen
az ország geopolitikai meghatározott-
sága, az önálló államiság elismerteté-
séért, majd a szuverenitás megerősíté-
séért folytatott küzdelem, a demokra-
tikus tapasztalatok deficitje, valamint
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30 Pászka (1994).

31 A szállóigévé lett megállapítás Michael

Saphirtól származik.

32 Keil (2006).
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az óriási gazdasági és társadalmi különbségek felszámolására való törekvés.
Ebbe a folyamatban illeszkedik tulajdonképpen a román kommunizmus
szerkezeti korszerűsítésének félresikerült kísérlete is, amely a sztálinizmus
modelljére alapozta modernizációs törekvéseit. Vitatja tehát, hogy a kom-
munista-szocialista korszak Romániában minden szempontból szakítást je-
lentett volna a múlttal, de a kontinuitás igazolására olyan bizonyítékokat
is felsorakoztat, amelyek eszmeileg talán rokoníthatók a kommunizmus ideo-
 lógiájával, mégsem tekinthetők a kommunizmus effektív előzményének.
A bojárföldek kisajátítása vagy a zsidó vagyonok elkobzása például nehezen
köthető a magántulajdon felszámolásának kommunista programjához. Sza-
kítás helyett a múlt modernizációs törekvéseit érintő irányváltoztatásról be-
szél, amelynek kezdetét azonban nem a kommunisták hatalomátvételében
vagy a rendszer kiépülésében jelöli meg, hanem a román fasizmus előretö-
résében. A kommunisták csak folytatták a román elit körében a harmincas
évektől jelentkező nyugati kulturális-gazdasági modelltől való elfordulást –
mondja. A „primitív szocialista felhalmozás” útján a fiziokrata és patriar-
chális értékek sulykolásával olyan paradox modernizációt valósítottak meg,
amelynek következtében Románia leszakadása az iparosodott országokhoz
képest tovább nőtt. Mi több, a kommunizmus felszámolta a negyvenes évek-
ben csírájában már jelentkező vállalkozói réteget, de örökségül hatékony
vállalkozók helyett a kontraszelektált nómenklatúrát hagyta. A korszak te-
hát a társadalmi modernizációt tekintve is eredménytelen volt, 1989 után is-
mét az államnak, a politikusoknak, tisztviselőknek és klientúrájuknak kell
megteremteniük a piacgazdaságot, s noha a jövedelemkülönbségek átmene-
tileg csökkentek, a rendszer bukásával ismét óriásivá nőtt az életszínvonal-
beli különbség. 

Keil szerint a román politikában az önálló államiság, valamint a centrali-
zált állam megteremtésére való törekvés a másik alapvető meghatározó erő.
A Gheorghiu-Dej, majd Ceauşescu által kiteljesített különutas külpolitikai
irányvonalra, annak legitimációs hozadékára és a sztálinista visszarendező-
désben játszott szerepére szinte minden feldolgozás kitér. Keil azonban rá-
világít az államiság problémájának egy kevéssé tárgyalt aspektusára is. A ro-
mán állam szuverenitása mellett központi hatalma is új keletű volt, s rövid
történelme során felszínes maradt. S noha a kommunisták egy totalitárius
rendszer kiépítésére törekedtek, bármennyire is illeszkedett a román ha-
gyományokhoz az egy személy köré épülő politika, a központi akarat végre-
hajtását a helyi kapcsolatrendszerek, hatalmi hálók akadályozták. Az intéz-
kedések hatékonyságán a Ceauşescu által bevezetett „feudális rotáció” sem
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változtatott jelentősen, mert a mozgásban tartott apparatcsikok könnyen
beilleszkedtek a jól ismert szerepbe és közegbe. A kommunista állam így
kétségtelenül totalitárius célokkal lépett fel, kisajátította az időt, a teret, a
személyes kapcsolatokat is, de hatalmát erősen korlátozták a helyi érdekhá-
lózatok. A másik korlát, amely végül is az állam túlsúlya és a gazdasági ínség
ellenére a Ceauşescu-rendszert élhetővé tette, paradox módon magából a
szocialista gazdaság csődjéből született. Az állam magánszférába való be-
avatkozása, a hagyományos társadalmi kapcsolatok szétzilálása a „sokoldalú
szocializmus” kiépítésének jegyében, valamint az állam fő támaszának tar-
tott titkosrendőrség valós, illetve sugallt jelenléte paranoiával telítette az
emberi kapcsolatokat, akadályozva a központi hatalommal szembeni ellenál-
lási lehetőségeket, ugyanakkor a nyolcvanas évek mindennapi létfenntartási
gondjai informális kapcsolatrendszereket hoztak létre, amelyek kívül estek
az állam látóterén. Keil monográfiájának hozadéka így az is, hogy rávilágít
az archaikus gazdasági és társadalmi szokások – a cserekereskedelem, a
protecţia – újjáéledésére és jelentős szerepére a szocialista korszakban.

Az előzőkben a román jelenkortörténet-írás eredményeivel és új útkeresé-
seivel próbáltunk röviden számot vetni. Az összkép várhatóan már a közel-
jövőben is kibővülhet azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek főként
olyan fiatal román történészektől származnak, akik a kulturális kapcsolatok,
ösztöndíjak révén nyugat-európai és amerikai egyetemeken megszerzett
módszertani ismereteiket a román kommunizmus aspektusainak feltárásá-
ban hasznosítják majd. Ennek az új történészgenerációnak lesz a feladata,
hogy rácáfoljon Lucian Boiára, és megteremtse „az intelligens” (román)
történetírást. Ebbe az irányba mutató biztató jel például az IICCR 2007-es
évkönyve, amely a kommunista és posztkommunista időszakra vonatkozó
nómenklatúrakutatásokat összegzi.33
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